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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation
(05142/2020 – C9-0103/2020– 2018/0140(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05142/2020 – C9-0103/2020),

– der henviser til udtalelse af 17. oktober 20181 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg,

– efter høring af Regionsudvalget,

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling2 til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0279),

– der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 40,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget 
(A9-0119/2020),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 
297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle 
procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at 
foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

1 EUT C 62 af 15.2.2019, s. 265.
2 Vedtagne tekster af 12.3.2019, P9_TA(2019)0139.
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KORT BEGRUNDELSE

1. Behovet for elektronisk godstransportinformation

I langt de fleste godstransportoperationer i EU er det fortsat et krav at anvende 
papirdokumenter. Rent faktisk involverer næsten 99 % af alle grænseoverskridende 
transportoperationer i EU stadig papirbaserede dokumenter på et eller andet tidspunkt i løbet 
af processen. Dette fører til ineffektivitet for markedsaktørerne i transport- og logistikkæderne 
og til en unødvendig belastning af miljøet. Eftersom de samlede godstransportbevægelser 
forventes at vokse med mere end 50 % frem til 2050, vil dette blive et endnu alvorligere 
problem i de kommende år. Parlamentet har flere gange tidligere opfordret til at gøre en 
stærkere indsats for at indføre papirløs transport og har indtrængende opfordret til en enklere, 
papirløs, gnidningsløs, gennemsigtig, sikker og pålidelig informationsstrøm mellem 
virksomheder, kunder og myndigheder i denne sektor.

2. Kommissionens forslag 

Kommissionen har angivet to primære årsager til den langsomme udbredelse af elektronisk 
transportdokumentation: de kompetente myndigheders manglende anerkendelse af den retlige 
ækvivalens af elektroniske dokumenter og et fragmenteret IT-miljø uden veletablerede og 
sammenkoblede systemer med generelt gældende og bindende regler for elektroniske 
transportdokumenter.

Kommissionens forslag af 17. maj 2018 indeholder et krav om, at de kompetente 
myndigheder skal acceptere lovgivningsmæssige oplysninger (for visse retsakter) i 
elektronisk form, og at der (af overensstemmelsesvurderingsorganer) skal fastsættes en 
ramme for certificerede platforme og tjenesteudbydere.

3. Interinstitutionelle forhandlinger

Efter vedtagelsen af Parlamentets førstebehandlingsholdning den 12. marts 2019 fandt der 
(med henblik på en tidlig andenbehandlingsaftale) interinstitutionelle forhandlinger sted fra 
september til november 2019 under det finske formandskab for Rådet. Efter tre runder 
trepartsmøder nåede Parlamentets forhandlingsgruppe den 26. november 2019 frem til 
foreløbig enighed med formandskabet for Rådet.

Teksten til den foreløbige aftale blev forelagt Transport- og Turismeudvalget (TRAN) og 
godkendt den 21. januar 2020. På grundlag af udvalgets godkendelse meddelte TRAN-
udvalgets formand i sin skrivelse til formanden for De Faste Repræsentanters Komité 
(Coreper I), at hun ville henstille til plenarforsamlingen at godkende Rådets holdning uden 
ændringer, forudsat at den var i overensstemmelse med den foreløbige aftale, der var indgået 
mellem de to institutioner. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet den 7. april 
2020 (ved skriftlig procedure) formelt sin holdning i overensstemmelse med den foreløbige 
aftale.

4. Aftalen i hovedtræk
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Den overordnede aftale, som Parlamentet indgik med Rådet, havde til formål at styrke 
systemet yderligere. Der blev navnlig opnået følgende:

– minimering af omkostningerne for de økonomiske aktører og de kompetente myndigheder 
ved bl.a. at basere certificeringssystemet på eksisterende internationale standarder, 
modeller og aftaler samt sikring af, at certificeringen foregår på uafhængig vis

– opnåelse og opretholdelse af aktørernes og de kompetente myndigheders tillid til 
systemets sikkerhed ved at styrke proceduren for fastsættelsen af de præcise standarder, 
specifikationer og adgangsregler under behørig inddragelse af de to lovgivere og af alle 
relevante interessenter

– tilskyndelse til at sikre, at al kommunikation, herunder eventuelle opfølgende 
anmodninger, mellem de kompetente myndigheder og aktører foregår elektronisk, hvor 
det er muligt 

– præcisering af anvendelsesområdet: angivelse af, præcis hvilken form for 
lovgivningsmæssig godstransportinformation, de kompetente myndigheder skal acceptere, 
i tilfælde af at den pågældende økonomiske aktør har sendt denne information i 
elektronisk form via en certificeret platform. Når systemet er operationelt, skal 
Kommissionen vurdere, om anvendelsesområdet kan udvides til også at omfatte anden 
relevant lovgivningsmæssig information på transportområdet, f.eks. vedrørende køretøjet 
eller føreren

– i retning af en fuldstændig digitalisering: mens de kompetente myndigheder i henhold til 
dette system er forpligtet til at acceptere lovgivningsmæssig godstransportinformation, når 
denne information er sendt elektronisk, kan de økonomiske aktører fortsat frit vælge, om 
de vil anvende digitaliserede løsninger eller ej. Det præciseres dog, at anvendelsen af 
elektroniske midler bør være den fremherskende måde at udveksle lovgivningsmæssige 
oplysninger på mellem de økonomiske aktører og de kompetente myndigheder. 
Kommissionen er derfor nødt til at vurdere eventuelle initiativer med henblik på at 
fastsætte en fremtidig forpligtelse for økonomiske aktører til at anvende elektroniske 
midler til at stille lovgivningsmæssige oplysninger til rådighed for de kompetente 
myndigheder.

– at gøre anvendelsen af dette system så attraktiv som muligt for de økonomiske aktører ved 
bl.a. at tilskynde til anvendelse af eksisterende IT-systemer med henblik på at certificere 
sig selv som en platform og ved at sikre interoperabilitet

– tidshorisont: selv om oprettelsen af et certificeringssystem skal ske på en omhyggelig 
måde, blev de forskellige frister fastsat med henblik på at sikre, at systemet hurtigst muligt 
bliver operativt, og at efterfølgende markedsudbredelse kan ske hurtigt derefter.

5. Henstilling

Da Rådets holdning er i overensstemmelse med den foreløbige aftale, der blev indgået under 
de interinstitutionelle forhandlinger, henstiller ordføreren, at den godkendes uden ændringer.
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UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

Karima Delli
Formand
Transport- og Turismeudvalget
BRUXELLES

Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om elektronisk godstransportinformation (COM(2018)0279 – 
C8-0191/2019 – 2018/0140(COD))

Kære formand

Ved skrivelse af 13. november 20191 anmodede Deres udvalg i henhold til 
forretningsordenens artikel 40, stk. 2, om, at Retsudvalget afgav udtalelse om relevansen af 
retsgrundlaget for Kommissionens forslag til forordning om elektronisk 
godstransportinformation2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 9. januar 2020.

I - Baggrund

Kommissionens forslag er baseret på artikel 91, 100, stk. 2, (transport) og 192, stk. 1, i TEUF 
(miljø). Rådet har i sin generelle indstilling ændret retsgrundlaget ved at slette henvisningen 
til artikel 192, stk. 1, i TEUF. 

II - Relevante artikler i traktaten

De relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde lyder 
således:

Artikel 91
(tidl. artikel 71 i TEF)
1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 90 og under hensyntagen til 
transportspørgsmålenes særlige karakter fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget:

a) fælles regler for international transport til eller fra en medlemsstats område eller gennem 

1 D 315856/JURI-udtalelse om retsgrundlaget for Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om elektronisk godstransportinformation (2018/0140 (COD)).
2 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation [2018/0140 
(COD)], COM/2018/279 final.
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en eller flere medlemsstaters områder,

b) de betingelser, under hvilke transportvirksomheder har adgang til at udføre interne 
transporter i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende,

c) foranstaltninger til forbedring af transportsikkerheden

d) alle andre formålstjenlige bestemmelser.

2. I forbindelse med vedtagelsen af foranstaltningerne som nævnt i stk. 1 tages der hensyn til 
tilfælde, hvor deres anvendelse i alvorlig grad vil kunne påvirke levestandarden og 
beskæftigelsen i visse områder samt udnyttelsen af transportmateriellet.

Artikel 100
(tidl. artikel 80 i TEF)
1. Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse på transporter med jernbane, ad landeveje 
og sejlbare vandveje.

2. Europa-Parlamentet og Rådet kan efter den almindelige lovgivningsprocedure fastsætte 
passende bestemmelser vedrørende sø- og luftfart. De træffer afgørelse efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Artikel 191
(tidl. artikel 174 i TEF)
1. Unionens politik på miljøområdet skal bidrage til forfølgelse af nedennævnte mål:

- bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten

- beskyttelse af menneskers sundhed

- en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne

- fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale 
miljøproblemer, og navnlig bekæmpelse af klimaændringer.

(...) 

Artikel 192
(tidl. artikel 175 i TEF)
1. Europa-Parlamentet og Rådet træffer efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter 
høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget afgørelse om de aktioner, 
der skal iværksættes af Unionen med henblik på at gennemføre de mål, der er anført i artikel 
191.

(...)

III - EU-Domstolens retspraksis vedrørende valg af retsgrundlag

Domstolen har traditionelt betragtet spørgsmålet om den rette hjemmel som et spørgsmål af 
forfatningsretlig betydning, der vedrører overholdelsen af princippet om kompetencetildeling 
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(artikel 5 i TEU) og fastlæggelsen af arten og omfanget af Unionens kompetence3.

I henhold til Domstolens faste retspraksis skal valget af hjemmel for en EU-retsakt ske på 
grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder af 
retsaktens formål og indhold4.

Vælges et forkert retsgrundlag, kan dette således være gyldig grund til annullering af 
retsakten. En institutions ønske om en mere aktiv deltagelse i vedtagelsen af en given retsakt, 
omstændighederne omkring vedtagelsen af en retsakt og det arbejde, der er blevet udført i 
forbindelse med andre aspekter inden for en given retsakts anvendelsesområde, er i den 
forbindelse irrelevant for fastlæggelsen af det korrekte retsgrundlag5. 

Hvis en gennemgang af en retsakt viser, at den har et dobbelt formål, eller at den består af to 
led, og det ene af disse kan bestemmes som det primære eller fremherskende, mens det andet 
kun er sekundært, skal retsakten have en enkelt hjemmel, nemlig den, der kræves af det 
primære eller fremherskende formål eller led6. 

Hvis en retsakt imidlertid samtidig forfølger flere formål eller har flere led, der på uadskillelig 
måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål eller led er sekundært og indirekte i 
forhold til det andet, skal en sådan retsakt baseres på de dertil svarende forskellige 
retsgrundlag7, forudsat at de procedurer, der er fastlagt for de respektive retsgrundlag, ikke er 
uforenelige med og ikke underminerer Europa-Parlamentets rettigheder8.

3 Udtalelse 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, præmis 5.
4 Jf. sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, 8. september 2009, EU:C:2009:518, præmis 45.
5 Dom i sag C-269/97, Kommissionen mod Rådet, ECLI:EU:C:2000:183, præmis 44.
6 Dom i sag C-137/12, Kommissionen mod Rådet, EU:C:2013:675, præmis 53, Sag C-411/06, EU:C:2009:518, 
præmis 46 og den deri nævnte retspraksis, Sag C-540/10, Parlamentet mod Rådet, ECLI:EU:C:2012:525, præmis 
45, og Sag C-155/07, Parlamentet mod Rådet, EU:C:2008:605, præmis 34.
7 Sag C-211/01, Kommissionen mod Rådet, ECLI:EU:C:2003:452, præmis 40; Sag C-178/03, Kommissionen mod 
Europa-Parlamentet og Rådet, ECLI:EU:C:2006:4, præmis 43-56. 
8 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet ("titandioxid"), EU:C:1991:244, præmis 17-25. Sag C-268/94, 
Portugal mod Rådet, ECLI:EU:C:1996:461.
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IV – Den foreslåede foranstaltnings formål og indhold

Forslaget vedrører en forordning om harmonisering af anvendelsen af elektroniske midler til 
udveksling af oplysninger inden for godstransport (eFTI).

Det fremgår af begrundelsen, at formålet med forslaget er at udvide brugen af elektroniske 
godstransportdokumenter for at styrke det indre marked ved at fjerne nogle af hindringerne 
for digitalisering på dette område. De vigtigste årsager til forslaget er en fragmenterede 
lovramme, der sætter inkonsekvente forpligtelser for myndigheder, når de accepterer 
elektroniske dokumenter, og det fragmenterede IT-miljø, der er karakteriseret ved et væld af 
ikke-sammenkoblede systemer9.

Formålet med disse bestemmelser er således i det væsentlige at nå følgende to hovedmål: a) at 
fastlægge en ensartet bindende lovramme for de relevante nationale offentlige myndigheders 
godkendelse af elektroniske oplysninger eller dokumenter og b) at sikre interoperabilitet 
mellem de forskellige IT-systemer, der i øjeblikket anvendes i forbindelse med 
gennemførelsen af eksisterende relevant EU-lovgivning10. 

De samme overvejelser forklares nærmere i betragtning 1-4 til forslaget samt i artikel 1. I 
henhold til sidstnævnte fastsætter forordningen en "lovramme for elektronisk kommunikation 
af lovgivningsmæssige oplysninger vedrørende godstransport på EU's område". Den 
fastsætter "betingelserne for medlemsstaternes kompetente myndigheders obligatoriske accept 
af lovgivningsmæssige oplysninger, når de gøres elektronisk tilgængelige af berørte 
erhvervsdrivende", og den fastsætter "regler for levering af tjenesteydelser relateret til at gøre 
lovgivningsmæssige oplysninger elektroniske tilgængelige af berørte erhvervsdrivende". 

For så vidt angår indholdet, definerer kapitel I navnlig det materielle anvendelsesområde ved 
udarbejdelse af en liste (med henvisning til et bilag) og de allerede eksisterende EU-retsakter, 
der fastsætter lovgivningsmæssige oplysningskrav, der er relevante i forbindelse med 
forslaget. I forslagets kapitel II med overskriften "Lovgivningsmæssige oplysninger stillet til 
rådighed elektronisk" fastsættes det, at de offentlige myndigheder skal acceptere 
transportdokumenter i elektronisk format, og der fastsættes de tekniske krav til behandling af 
elektroniske oplysninger. I kapitel III med overskriften "EFTI-platforme og -tjenester" 
fastsættes der detaljerede regler for eFTI-platformenes funktioner og certificeringskrav, der 
muliggør behandling af elektroniske oplysninger. Kapitel IV og V vedrører henholdsvis 
delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter samt afsluttende bestemmelser.

V - Analyse og fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

I begrundelsen forklarer Kommissionen sit valg af retsgrundlag således: 

"Retsgrundlaget fremgår af artikel 91, artikel 100, stk. 2 og artikel 192, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

Henholdsvis artikel 91 og artikel 100, stk. 2, som skal forstås på baggrund af artikel 90, der 
pålægger medlemsstaterne at føre en fælles transportpolitik, fastlægger kravene til fælles 
regler gældende for international transport til eller fra en medlemsstats område eller 

9 Jf. begrundelsen, s. 2.
10 Jf. begrundelsen, s. 6.
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passerende igennem en eller flere medlemsstaters område og, henholdsvis, passende 
bestemmelser for sø- og luftfart, fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 192, stk. 1, som skal forstås på baggrund af artikel 191, fastsætter, at Europa-
Parlamentet og Rådet skal beslutte, hvilke foranstaltninger EU skal træffe for at kunne nå 
målsætningerne om at beskytte bl.a. folkesundheden og miljøet."

a) Relevansen af artikel 91 og artikel 100, stk. 2, i TEUF

Artikel 91 og 100, stk. 2, i TEUF fastsætter retsgrundlag på det transportpolitiske område for 
henholdsvis transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje på den ene side og 
transport ad sø- og luftvejen på den anden side. 

Det fremgår af forslagets formål og indhold, at artikel 91 og 100, stk. 2, i TEUF bør betragtes 
som relevante retsgrundlag for forslaget, og det drejer sig om at forbedre det indre markeds 
funktion i transportsektoren. 

Det skal også understreges, at den samtidige anvendelse af både artikel 91 og 100, stk. 2, er 
berettiget, for så vidt som Kommissionens forslag følger en multimodal tilgang. 

b) Det er ikke nødvendigt at tilføje artikel 192, stk. 1, i TEUF som retsgrundlag

Selv om det ovenfor citerede afsnit i begrundelsen skal begrunde anvendelsen af artikel 192, 
stk. 1, i TEUF som retsgrundlag, er det imidlertid ikke udtrykkeligt angivet, hvorfor 
tilføjelsen af dette retsgrundlag faktisk er nødvendig. 

Det er korrekt, at forskellige henvisninger i begrundelsen indeholder angivelser, ifølge hvilke 
erstatningen af papirbaserede dokumenter med elektroniske dokumenter ser ud til at gavne 
miljøet11. 

På trods af forslagets mulige positive virkninger på miljøet fremgår det, at forslagets 
hovedformål ikke vedrører miljøbeskyttelse. Sidstnævnte kan således blot være en bivirkning 
af retsakten. Af denne grund er det ikke nødvendigt at tilføje artikel 192, stk. 1, som 
retsgrundlag.

Alternativt kan man mene, at forslagets anvendelsesområde omfatter oplysningskrav, der er 
fastsat i forskellige eksisterende EU-retsakter (jf. forslagets artikel 1, stk. 2). Disse retsakter er 
baseret på retsgrundlaget for transport med undtagelse af EU-lovgivningen om overførsel af 
affald, der er baseret på [nu] artikel 192, stk. 1, i TEUF12. Selv om dette naturligvis er korrekt, 
indeholder selve forslaget elementer, der tyder på, at dette ikke er relevant for valget af 
retsgrundlag. Følgende fremgår af betragtning 5 og 6: "(5) Medlemsstaternes myndigheder 
skal derfor acceptere oplysninger, der stilles til rådighed elektronisk, når erhvervsdrivende er 
forpligtede til at stille oplysninger til rådighed som et bevis på overholdelse af kravene 
fastlagt i EU's love, der er vedtaget i henhold til tredje del, afsnit VI, i traktaten eller, grundet 
ligheden af situationerne, i henhold til Unionens lovgivning om overførsel af affald. [...]. (6) 

11Se f. eks. begrundelsen s. 11. "Med et gennemsnit på 1-5 eksemplarer af hvert dokument pr. sending, der ikke 
længere vil blive printet, vil der desuden kunne spares 2-8 milliarder stykker papir om året, svarende til 180-600 
tusind træer årligt." 
12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EUT L 
190 af 12.7.2006, s. 1-98). 
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Idet denne forordning kun har til formål at lette indlevering af information, specifikt med 
elektroniske midler, bør den ikke påvirke bestemmelserne i europæisk eller national 
lovgivning, der fastlægger indholdet af lovgivningsmæssige oplysninger, og den skal navnlig 
ikke pålægge yderligere lovgivningsmæssige oplysningskrav. [...]." Forslaget ændrer således 
ikke noget retsgrundlag baseret på miljøretsgrundlaget, men fokuserer på transportaspektet af 
overførsel af affald. De eventuelle miljømæssige elementer er derfor uden tvivl accessoriske i 
forhold til den vigtigste transportdel af forslaget13.

På baggrund af ovenstående analyse ser det ud til, at artikel 91 og 100, stk. 2, TEUF udgør det 
relevante retsgrundlag for forslaget. Det er ikke nødvendigt at tilføje artikel 192, stk. 1, i 
TEUF. Det er derfor med rette, at henvisningen til sidstnævnte artikel i citatet udgår.

De ændringer, der blev vedtaget efter de interinstitutionelle forhandlinger om denne sag, 
sætter ikke spørgsmålstegn ved ovenstående konklusioner.

VI - Konklusion og henstilling

På mødet den 9. januar 2020 vedtog Retsudvalget (for: 21; imod: 0; hverken/eller: 1)14 at 
henstille, at Transport- og Turismeudvalget beholder artikel 91 og artikel 100, stk. 2, i TEUF 
som det eneste retsgrundlag for den foreslåede afgørelse.

Med venlig hilsen 

Lucy Nethsingha 

13 Ifølge retspraksis kræver selv en formel ændring af en retsakt baseret på et bestemt retsgrundlag ikke 
nødvendigvis, at lovgiver baserer ændringsretsakten på den ændrede retsakts retsgrundlag.
14 Til stede ved den endelige afstemning: Lucy Nethsingha (formand), Marion Walsmann (næstformand), Ibán 
García Del Blanco (næstformand), Raffaele Stancanelli (næstformand), Franco Roberti (ordfører for udtalelse), 
Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, 
Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje 
Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (for József Szájer, jf. forretningsordenens artikel 209, stk. 7), 
Bettina Vollath og Axel Voss.



RR\1207796DA.docx 15/16 PE650.434v02-00

DA

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel Elektronisk godstransportinformation

Referencer 05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr. 12.3.2019 T8-0139/2019

Kommissionens forslag COM(2018)0279 - C8-0191/2018

Dato for meddelelse på plenarmødet om 
modtagelse af Rådets 
førstebehandlingsholdning

17.4.2020

Korresponderende udvalg
 Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN
17.4.2020

Ordførere
 Dato for valg

Andor Deli
3.7.2018

Anfægtelse af retsgrundlaget
 Dato for udtalelse fra JURI

JURI
9.1.2020

Behandling i udvalg 28.4.2020

Dato for vedtagelse 8.6.2020

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

46
1
1

Til stede ved den endelige afstemning – 
medlemmer

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop 
G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi 
Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, 
Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe 
Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr 
Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Dato for indgivelse 16.6.2020



PE650.434v02-00 16/16 RR\1207796DA.docx

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I KORRESPONDERENDE UDVALG

46 +
ECR Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

GUE/NGL Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean 
Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara 
Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, 
Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

1 -
PPE Gheorghe Falcă

1 0
S&D Bogusław Liberadzki

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


